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Algemeen
De meivakantie staat weer voor de deur. Misschien er even lekker tussenuit met uw kind(eren)? Achter
de schermen zijn wij alweer druk bezig met de organisatie voor het komende schooljaar, de tijd vliegt!
De verdeling van de groepen en leerkrachten is nog niet bekend. Indien wij meer duidelijkheid hebben
laten wij u dit weten.
Namens het team wens ik u een hele fijne vakantie toe!
Met vriendelijke groet,
Paul Knuivers
locatiecoördinator

Betrokkenheidsonderzoek
Op alle scholen van OPONOA zijn er betrokkenheidsonderzoeken uitgevoerd onder de ouders. Deze
onderzoeken worden gedaan om te achterhalen wat de betrokkenheid is van de ouder. De Driesprong
scoort een 8,8! De top drie sterke punten zijn: gastvrijheid, schoolloopbaan (voorlichting groep 8) en
de extra zorg/welzijn kind.
Wij vinden het belangrijk dat u met betrekking tot ons werk positief en kritisch blijft. Het eerste zien
we als een aanmoediging en het tweede houdt ons scherp! Dus mocht u in de toekomst tegen dingen
aanlopen, meld het ons!

Natte bewegingsles na de meivakantie
Vanaf donderdag 9 mei gaan wij weer zwemmen. Groep 3/4/5 zwemt
van 13:15 tot 13:45 uur en groep 6/7/8 van 13:45 tot 14:15 uur. Wilt u
uw kind(eren) iedere donderdag de zwemspullen meegeven? Het is
ook verstandig, zeker voor de jongsten, om donderdags makkelijke
kleding aan te trekken. De groepen 1 en 2 blijven op donderdagmiddag
op school en zullen op het plein bewegingsactiviteiten doen. Uiteraard kan het soms zijn dat het weer
het niet toelaat om te gaan zwemmen. Op de woensdag overleggen wij of er gezwommen wordt.
Indien wij niet gaat zwemmen, dan zullen wij gaan gymmen. Uiteraard informeren wij u hierover z.s.m..

Stille tocht
Op zaterdag 4 mei (in de meivakantie) wordt er in Ruurlo een "stille tocht" gehouden naar het
monument der gevallenen aan 't Rikkelder. Het is de bedoeling dat van elke Ruurlose basisschool 2
leerlingen aan deze tocht deelnemen en een roos bij het monument leggen. Voor onze school zijn dit
Femke en Jelle. Voorafgaand aan deze stille tocht wordt in de N.H. kerk een bijeenkomst gehouden.
Dit is van 19.00 tot 19.30 uur. Omstreeks 19.40 uur vertrekt men vanaf het Kerkplein in een stoet naar
het monument aan ’t Rikkelder.

GVO en HVO schooljaar 2019-2020
In de afgelopen periode hebben wij bij de leerlingen van groep 6 en 7 geïnformeerd naar belangstelling
voor lessen Humanistisch Vormingsonderwijs [H.V.O] en Godsdienstig Vormingsonderwijs [G.V.O] .
Het dienstencentrum GVO en HVO hanteert een minimum om de lessen te organiseren van 7
leerlingen. Er was voldoende belangstelling om de lessen HVO te organiseren, maar niet voldoende
om de lessen GVO te organiseren. In het volgende schooljaar bieden wij het dienstencentrum weer de
gelegenheid om HVO-lessen aan de leerlingen van groep 7/8 te organiseren.

Kalender
27 april t/m 5 mei
27 april
4 mei
5 mei
8 mei
13 mei
20 mei
22 mei
29 mei
30 en 31 mei

meivakantie
Koningsdag en voetbaltoernooi groep 7 en 8
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
controle op hoofdluis
vergadering OR
studiemiddag (kinderen vanaf 12.00 uur vrij)
vergadering MR
meester- en juffendag
Hemelvaartsweekend

